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Geadviseerd besluit 

Het college op grond van het bepaalde in artikel 51, tweede en derde lid van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen, toestemming verlenen voor het wijzigen van de 

gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem als in bijgevoegd ontwerpbesluit en 

de daarbij behorende memorie van toelichting. 

 

Toelichting op beslispunten 

Op 1 januari 2015 is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. 

Dit leidt ertoe dat de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem moet worden 

aangepast. Daarnaast heeft Renkum in oktober 2015 extra taken bij de ODRA ingebracht, is de 

inbreng van alle partners gewijzigd als gevolg van VVGB-decentralisatie en neemt de ODRA een 

deel van de MRA taken over. Tot slot zijn er in de gemeenschappelijke regeling procedures 

opgenomen die wat eenvoudiger kunnen. Deze veranderingen worden nu meteen in de wijziging 

van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem meegenomen.  

 

Omdat de Gemeenschappelijke regeling ODRA een regeling is, die is aangegaan tussen de colleges 

van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten en het college van 

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft het Dagelijks Bestuur van ODRA het 

college verzocht in te stemmen met het wijzigen van de regeling. Op grond van artikel 51, tweede 

en derde lid van de Wgr, kan het college echter pas tot wijziging besluiten nadat ze toestemming 

van uw raad heeft verkregen. Deze toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met 

het recht of het algemeen belang.   

 

Beoogd effect 

Voldoen aan wet- en regelgeving en effectief en efficiënt samenwerken.  

 

Kader 

In het najaar van 2012 vond binnen de bestuursorganen van 11 gemeenten en de provincie 

Gelderland binnen regio Arnhem de besluitvorming plaats tot het aangaan van de 

gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem.  
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Deze regeling is op 14 november 2012 in werking getreden. Per 1 april 2013 is Omgevingsdienst 

Regio Arnhem feitelijk werkzaam als de regionale omgevingsdienst ten behoeve van de 

deelnemers.  

 

Argumenten 

De wijziging van de GR-ODRA leidt tot: 

 

Een GR-ODRA die in overeenstemming is met de Wet gemeenschappelijke regelingen.  

Zo worden bijvoorbeeld data met betrekking tot de begroting en jaarrekening aangepast waardoor 

de invloed van gemeenteraden en Provinciale Staten wordt vergroot.  

Ook ontstaat een andere bevoegdheidsverdeling tussen AB en DB. Het Dagelijks Bestuur krijgt 

meer bevoegdheden, in lijn met de dualisering van de gemeenten en provincies.  

 

Een andere stemverhouding.  

Deze is aangepast omdat Renkum bouwtaken heeft ingebracht en omdat er een 

bevoegdheidsverschuiving tussen provincie en gemeenten heeft plaatsgevonden. 

 

Een goede juridische borging van de uitvoering van MRA-taken. Dit is nodig omdat bij het opheffen 

van de MRA is afgesproken dat de ODRA een aantal ondersteunende en uitvoeringstaken van de 

MRA gaat overnemen. 

 

Vereenvoudigde procedures.  

Deze worden aangepast om te voorkomen dat in bepaalde situaties die geen invloed hebben op de 

bedrijfsvoering, een omvangrijke en tijdrovende wijzigingsprocedure doorlopen moet worden. Het 

gaat dan om wijzigingen in inbreng van een partner waarbij wordt voldaan aan de opgenomen 

randvoorwaarden. Deze worden voortaan niet als een wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem beschouwd.  

Verder worden budgetneutrale wijzigingen van de begroting, waarbij geen sprake is van een 

wijziging van de bijdrage van de partners of van nieuwe uitgangspunten die nog niet eerder onder 

de aandacht zijn gebracht van de Raden en Staten, voortaan beschouwd als een actualisatie van de 

begroting en niet meer als een wijziging. Zo’n actualisatie wordt wel ter informatie aan de Raden 

en de Staten toegezonden. 

 

Kanttekeningen 

Geen  

 

Draagvlak 

Het Algemeen Bestuur van de ODRA heeft in zijn vergadering van 16 oktober 2015 het DB van de 

ODRA opgedragen om de wijziging van de GR-ODRA verder op te pakken en in procedure te 

brengen.  

 

Aanpak/Uitvoering 
Na toestemming van uw raad kan het college besluiten tot wijziging van de regeling.  

 

Communicatie 

Het Dagelijks Bestuur van de ODRA zal worden geïnformeerd over het besluit. 
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Financiële consequenties 
In artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem staat in het 

derde en vierde lid:   

 

3. Een uit te keren batig saldo wordt verdeeld naar rato van de stemverhouding. 

4. Het Algemeen Bestuur beslist of een nadelig saldo in de jaarrekening: 

a. geheel of gedeeltelijk ten laste van bestaande reserves zal worden gebracht; of 

b. geheel of gedeeltelijk ten laste van de deelnemers zal worden gebracht naar rato van 

hun stemverhouding. 

 

Omdat Renkum bouwtaken heeft ingebracht is de stemverhouding aangepast van 4 naar 12 

stemmen (van de 100 stemmen). Dat houdt in dat we bij een batig saldo meer geld terug krijgen 

terwijl we bij een nadelig saldo soms een groter risico lopen.  

 

Juridische consequenties 

Door het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem is de 

gemeenschappelijke regeling weer in overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke 

regelingen. Daarnaast ontstaat een goede juridische borging van de uitvoering van MRA-taken, is 

de stemverhouding aangepast en is een aantal procedures vereenvoudigd. 

 

WMO-aspecten 

Nvt.  

 

Duurzaamheid 

Nvt.  

 

Effect op vermindering regeldruk 

Nvt. 

 

Alternatieven  

U kunt de toestemming onthouden als u van mening bent dat er strijd is met het recht of het 

algemeen belang. Wij zijn van mening dat hier geen sprake van is.  

 

 

 

 

Bijlagen:  

 Brief wijziging Gr ODRA d.d. 2 november 2015 

 Oorspronkelijke tekst van de Gr-ODRA d.d. 16 oktober 2012 (inwerking getreden 14 november 2012)  

 Nota van eerste wijziging Gr ODRA met bijbehorende memorie van toelichting  

 Geconsolideerde versie van de regeling versie 25 augustus 2015 (de oorspronkelijke tekst met daarin 

verwerkt de voorgestelde wijzigingen) 


